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О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И ••••О Б Л А С Т  Р У С Е  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Екз. № 3 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 25 
 

Днес, 28 април 2017 година, в 9.00 часа, в конферентната зала на Община Две 
могили, започна двадесет и петото редовно заседание на VІI – мия Общински съвет – Две 
могили. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
На заседанието на Общинския съвет от общо 17 (седемнадесет) общински 

съветника, присъстват 16 (шестнадесет). 
Отсъства: Светлозар Милчев Донев. 

 Заседанието на Общинския съвет е редовно и може да взема решения. 
 Откривам настоящото заседание на съвета. 

В работата му ще вземат участие: Божидар Борисов – кмет на Община Две могили, 
Красимира Русинова – зам.-кмет на Община Две могили, Йордан Борисов – Обществен 
посредник на Общината, Галина Цветанова – Представител на Областна администрация 
град Русе, служители от Общинска администрация, кметове на кметства. 

 

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет:  
Колеги, дневният ред за настоящото редовно заседание Ви е раздаден 

предварително. 
 

Имате ли Вие предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото редовно заседание на Общинския съвет, моля да гласува с вдигане на ръка. 
Против. 
Въздържали се. 
Няма. 
 

При последвалото гласуване, Общинският съвет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 
0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържали се” прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 198/10.04.2017 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 04.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 199/11.04.2017 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и Председателя на 
Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

3. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 202/11.04.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 



 2

4. Докладна записка от Валентин Стефанов с вх. № 203/12.04.2017 г., относно: 
Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, град Две могили и 
финансов отчет за 2016 г. (баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за собствен 
капитал). 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 204/13.04.2017 г., относно: 
Информация за дейността на финансовия контрольор през 2016 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

6. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 205/13.04.2017 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 206/13.04.2017 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2016 
година.   

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 207/13.04.2017 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за първо тримесечие на 2017 година. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 208/13.04.2017 г., относно: 
Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения 
ред и сигурност” и насоки за работата им през 2017 г. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

10. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 210/18.04.2017 г., 
относно: Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2017 год. в Община 
Две могили. 

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 211/18.04.2017 г., 
относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2016 
година. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 212/20.04.2017 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2017 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2017 година.  

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 196/06.04.2017 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йълдъс Юлмасова Ешрефова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Исуф Идризов Исуфов. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

                    Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 197/06.04.2017 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Боян Борисов Каменов, живеещ в 
село Чилнов, на улица „Вела Пискова” № 3. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

                    Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 201/11.04.2017 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, 
живееща в село Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29. 

Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

16. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Първа точка от дневния ред: 
Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 198/10.04.2017 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 04.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

По нея докладва:  
1. Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно разпоредбите на чл. 30 от Правилника № 5 за организацията и дейността 
на обществения последник, действащ на територията на община Две могили, област Русе, 
представям отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 04.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Институцията Обществен посредник е надежда за хората да защитят законните си 
права, достойнство и справедливост. Правата, достойнството и справедливостта, са вечните 
норми на поведеинише към човека. Всеки български гражданин има право на защита, на 
добра, работеща и прозрачна администрация и добро управление. Тези права са 
гарантирани от Конституцията и законите на Република България, от Хартата за правата на 
гражданите от ЕС и от Кодекса за добро поведение на администрацията към гражданите. 
Местният Омбудсман е представител на гражданите от Община Две могили пред 
общинската и държавната администрация, юридическите и физическите лица и пред тези, 
които предлагат обществени услуги. Съдейства за установяване на добро и прозрачно 
управление. Омбудсманът е призван да се противопоставя на лошите административни 
практики като злоупотреба с власт, корупция, произвол, предоставяне на некачествени 
услуги, бездушно обслужване на граждани, ценови натиск от монополистите на пазара. 
Всичко това води до нарушаване на законовите права на хората и потъпкване на тяхното 
достойнство.   

Основните направления в неговата дейност са: 
1. Приема и разглежда писмени и устни жалби, сигнали, информации и съобщения 

за нарушени  права и свободи от държавните и общинските органи и техните 
администрации. 

2. Прави проверки по постъпилите жалби, сигнали, информации  и отговаря 
писмено в едномесичен срок.  

3. Отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и 
свободи пред съответните органи и техните администрации. 

4. Посредничи между административните органи и засегнатите лица за 
преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им.  

5. Уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено 
престъпление от общ характер. 

6. Взаимодействие с общинския съвет и общинската администрация и осдъществява 
обратна връзка в управленския процес на Община Две могили. 
 Общественият посредник на Община Две могили с човешкото си отношение вдъхва 
доверие у хората и те все повече го търсят по различни въпроси.  
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Местният Омбудсман е участвал в различни регионални и международни форуми и то с 
лични средства.  

Международна конференция в София на тема: „Правата на човека – обетованата 
земя на закона, но и на справедливостта”, организирана от националния омбудсман  в 
сътрудничество с холандския си колега. На форума са обсъдени практическите измерения 
на правото на добро управление и добра администрация. Акцентът беше върху 
разбирането, че поведението на общинските и държавните органи трябва да отговарят на 
съвременните виждания за прилагане на закона в интерес на справедливостта. 
Прилагането на принципите на доброто управление в общините следва разбирането, че 
местните власти, със своята най-голяма близост до хората, са и в най-голяма степен 
отговорни за зачитането на правата и свободите на гражданите. Въпросът за доброто 
управление на общините придобива особена актуалност и в контекста на развиващия се 
процес на децентрализация.  

Кръгла маса в Русе за Оперативната програма «Добро управление». Програмата е 
важна в няколко направления – въвеждане на електронно управление, реформа в 
съдебната система и въвеждане на модерни административни услуги на гражданите и 
прозрачно управление. 

Представителството на Европейската комисия в София организира семинар на тема 
«Добро управление в общинските администрации – гарант за реализиране защитата на 
правата и достойнството на гражданите» След месец се проведе и втори семинар на 
същата тема също в София. 

Симпозиум в град Солун /Република Гърция/ на тема «Ролята на омбудсмана в 
страните от Източна Европа» с представители Румъния, Сърбия, Унгария, Словакия. 

Покана да участва в Русе на международна конференция за сигурността на 
Дунавския регион с доклади на еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу и 
министърът на туризма на България – М. Ангелакова. 

През отчетния период хората от Община Две могили в приемните дни на 
Обществения посредник са поставяли въпроси и запитвания, свързани преди всичко с 
тяхното ежедневие. И през тази година се запазва тенденцията, дори тя се е увеличила 
драстично, да не се подават писмени жалби, а устно да споделят с Омбудсмана 
проблемите си и нарушените права от дадена администраоция. Основната дейност в 
приемните дни си остава даване на консултации по различни въпроси. Устните жалби и 
запитвания ограничават правомощията на обществения посредник. Започвайки 
проучвания, той не може да представи доказателства пред дадена институция и 
администрация и да я убеди, че са нарушени правата на жалбодателя. Устните жалби в 
приемните дни на обществения посредник са по-скоро вид консултация какво да се 
предприеме по-нататък за решаване на проблема. Освен лични, хората отправят и устни 
жалби, свързани с развитието на дадено населено място. Повечето от тях са за лошото 
състояние на улиците по населените места, рушащите се сгради на затворените училища и 
търговските обекти на Кооперативния съюз, опасните и неукрепени мостове при 
Кацелово, Острица, Баниска, нерегламентираните сметища, течащите покриви на сградите 
на читалищата и кметствата. Хората се интересуват най вече от работни места, осигурени 
от европейските и българските програми за социално подпомагане. В кметствата живеят 
бедни и възрастни хора и е обяснимо техните въпроси да са свързани със социалните 
помощи и социалната политика на държавата и общината. На всички устни жалби, 
запитвания и консултации, общественият посредник е информирал кмета на общината, 
кметовете на съответното населено място, Дирекция «Социално подпомагане» и 
председателя на Общинския съвет. В много от случаите Омбудсманът е използвал 
личните си познанства и е лобирал за назначаване на работа и отпускане на помощи. За 
поредна година Омбудсманът изпраща подробни писма до институциите с искане да 
бъдат осигурени средства за неотложни, застрашаващи живота на хората, ремонти на 
моста до с. Кацелово и свлачища в Батишница и Каран Върбовка. В приемните дни хората 
загрижено поставяха и въпросите за неизплатени и забавени заплати. 
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За указания период на отчета са постъпили 21 писмени, 54 устни жалби, дадени са 
97 консултации, получени са 4 сигнала, проведени са 15 срещи, четири участия във 
форуми от които два международни, участие във всички заседания на Общинския съвет, 
проведени са 61 приемни дни. 

Част от дейността на Обществения посредник е обвързана и с работата на 
Общинския съвет. Преди всяка сесия се запознава с докладните записки и взема 
отношения на сесия по някои от тях свързани с правата на хората, административното 
обслужване и принципите на доброто управление  

Взаимодействието на Обществения посредник с институциите през отчетния период 
е неразделна част от цялостната му дейност. Създадени са добри отношения с кмета и 
администрацията на общината, с постоянните комисии в общинския съвет и кметовете на 
населени места. Присъства на седмичните оперативки за да се запознае с проблемите по 
места. Това е гаранция за взаимно разбиране и партньорство в интерес на гражданите. 
Недостатъчно е взаимодействието на Обществения посредник с РУ на МВР в Две могили, 
Регионалния инспекторат по образованието в Русе, с бизнеса и малцинствените групи. 
Местният Омбудсман на Община Две могили използва правномощията си да работи с 
министерства, съд и прокуратура, област, държавни и общински институции. 

През 2017 година му пожелаваме да работи в надграждане на досегашните 
дейности и да продължава с човешкото отношение, което той наистина притежава. 

Втора комисия разгледа на свое заседание представения отчет и излезе със 
становище той да бъде приет. 

В разискванията по първа точка участие взеха: 
1. Йордан Борисов – Обществен посредник: 
Прави чест на Общинския съвет, тъй като разбирането на Общинските съветници е 

повода ние днес да разглеждаме този отчет. Искам да ви уверя, че с напредването на 
нашето членство в ЕС все повече и повече тази институция ще се наложи. В Община Две 
могили хората все по-често идват при мен, просто защото искат да бъдат изслушани и да 
срещнат разбиране. Всеки един гражданин има нуждата от едно добро, прозрачно и 
авторитетно управление. Хората имат нужда от защита на достойнството им и аз още 
веднъж Ви благодаря, че ми давате възможност да го правя. 

След приключване на разискванията по първа точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 
вх. № 198 от 10.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 517   

1. Приема за сведение Отчет за дейността на обществения посредник при Община 
Две могили за периода 04.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Приложение: Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две 
могили за периода 04.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 
 

Втора точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 199/11.04.2017 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки на кмета на общината и Председателя на 
Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. 

По нея докладва:  
1. Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание настоящата 
докладна записка, относно одобряване на разходите за командировки на кмета на 
Общината. Направените разходи за периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. са в размер на 
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171.30 лева. Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде 
приет. 

Разисквания по втора точка нямаше. 
По втора точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник №1 за организацията и дейността на 
Общински съвет Две могили, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с 
ПМС № 72/30.12.1986 г., обнародван в ДВ. бр. 11 от 10.02.1987 г., последно изменение 
в бр. 2 от 07.01.2011 г. и Докладна записка с вх. № 199 от 11.04.2017 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 518 

 

1. Одобрява направените разходи за командировки за периода 01.01.2017 г. до 
31.03.2017 г. на Кмета на общината Божидар Димитров Борисов – в размер на 171.30 (сто 
седемдесет и един лева и тридесет стотинки) лева, както следва: 

- РКО № 113/28.02.2017 г.       30.00 лева. 
- пл. нареждане № 77/111/27.02.2017 г.     141.30 лева. 
2. Председателят на Общински съвет няма направени командировъчни разходи за 

периода. 
 

Трета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 202/11.04.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. 

По нея докладва:  
1. Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”: 

Съгласно наше Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. ни е представена 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска през 
последната година и проблемите, които стоят пред него. Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба” разгледа на 
свое заседание предложената ни информация и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по трета точка нямаше. 
По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, във връзка с Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и 
Докладна записка с вх. № 202 от 11.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 519   

1. Приема за сведение Информацията за резултатите от дейността на Кмета на 
Кметство село Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

Приложение: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село 
Баниска през последната година и проблемите, които стоят пред него. 

 

Четвърта точка от дневния ред: 
Докладна записка от Валентин Стефанов с вх. № 203/12.04.2017 г., относно: 

Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, град Две могили и 
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финансов отчет за 2016 г. (баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за собствен 
капитал). 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

През 2016 г. приходите от обичайната дейност на „Черни Лом 2008” ЕООД 
възлизат на 259 000 лева, от които: приходи от услуги – 255 000 лева; други приходи – 
4 000 лева. Разходите за дейността възлизат на 247 000 лева, в т.ч. разходи за материали – 
67 000 лева; разходи за външни услуги – 33 000 лева; разходи за възнаграждения – 98 000 
лева; разходи за осигуровки – 19 000 лева; разходи за амортизация – 24 000 лева; други 
разходи – 6 000 лева. 

Финансовия резултат през 2016 г. на „Черни Лом 2008” ЕООД е със счетоводна 
печалба 12 000 лева. Тя ще бъде използвана за покриване на задължения от минали 
периоди. 

Много обстойно разгледах отчета и искам да кажа, че в него най-отзад е записано, 
че има намаляване на разходите за заплати с 33 000 лева; взиманията възлизат в рамките 
на 20 000 лева, а задълженията към доставчици са в размер на 6 000 лева. Задълженията по 
отношение на заплати са в рамките на нормалното, неизплатен предходен месец. Отчетите 
бяха разгледани много подробно на заседание на комисията, която излезе със становище 
те да бъдат приети във представения им вид. 

В разискванията по четвърта точка участие взеха: 
1. Румен Марков – Общински съветник: 
Когато взехме решение за ликвидация на това дружество всички бяхме подведени, 

че дружеството работи на загуба, което налага и неговата ликвидация. Но ето, че от тази 
информация се вижда, че въпреки всичко дружеството е потръгнало през 2016 година и 
това ме навява на мисълта да не би да сме взели отново грешно решение за неговото 
ликвидиране. 

2. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Дружеството е на печалба, но това е само моментно и дългосрочните задължения 

на дружеството все още са в размер на 66 000 лева и ние вече в продължение на втори 
мандат все още чакаме тази заем да бъде погасен към Общината. Краткосрочните 
задължения на дружеството са в размер на 17 000 лева, които също са към Общината, така 
че бъдете сигурни, решението е взето правилно. 

3. Румен Марков – Общински съветник: 
В такъв случай нашата група ще се въздържи при приемане на решението. 
4. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Знаете много добре, че от миналата година Община Две могили е регистрирана по 

ДДС и фактурите, които пристигат от дружеството също се облагат с ДДС. С г-жа 
Русинова и г-жа Андреева и с доста широк кръг от финансисти обсъдихме много 
подробно възможността и стигнахме точно до извода, че дружеството трябва да бъде 
ликвидирано. Тази печалба в рамките на 12 000 лева показва, че всичко, което е можело да 
бъде извършвано от дружеството се е извършвало от него и не е възлагано нищо на частни 
фирми. Освен това се подобри значително и дисциплината и контрола като от 01.02.2017 
г. на всички камиони се монтираха JPS и за гориво Общината вместо 7 000 лева на месец 
плаща 5 000 лева. 

4. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Апелирам групата на КП „Единни за Община Две могили” да си променят 

решението, относно информацията, защото аз като счетоводител мога да ви кажа, че няма 
как един счетоводен отчет да бъде направен с „гимнастики” така, че да излезе на печалба. 
Едно са си задълженията, които няма как да ги сложим в разходни сметки, съвсем друго е 
да се отчитат разходите за заплати и т.н. 

След приключване на разискванията по четвърта точка от дневния ред, 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
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комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Решение 
№ 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. и Докладна записка с вх. № 203 от 12.04.2017 г. 
с 14 (четиринадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 2 (два) гласа „Въздържал 
се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 520   

1. Приема за сведение Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД – в 
ликвидация, град Две могили за 2016 г. 

2. Приема финансовия отчет за 2016 г. (баланс, отчет за приходи и разходи и отчет 
за собствения капитал ) на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация град Две могили 
ЕИК 200223749. 

Приложение:  
1. Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД – в ликвидация, град Две 

могили за 2016 г. 
2. Годишен финансов отчет за 2016 г.(баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за 

собствения капитал). 
 

Пета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 204/13.04.2017 г., относно: 

Информация за дейността на финансовия контрольор през 2016 г. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

 Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание представената ни 
информация за дейността на финансовия контрольор за 2016 г. и излезе със становище тя 
да бъде приета. 

Разисквания по пета точка нямаше. 
По пета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 204 от 13.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 521   

1. Приема информацията за дейността на финансовия контрольор през 2016 г. 
 

Шеста точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 205/13.04.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 
По нея докладва:  
1. Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
настоящата докладна записка, която е във връзка с отдаването под наем на имот, 
собственост на Общината с идентификатор № 20184.2.2 с площ от 52 054 кв. м., предмет 
на Акт за публична общинска собственост № 3783/22.12.2016 г. на Кмета на Община Две 
могили. Имотът е отдаден под аренда за срок от 6 години на ЗКПУ „Филип Тотю” – град 
Две могили и срокът на договора изтича на 12.09.2017 година. Това налага даването на 
съгласие от Общински съвет за ново отдаване под наем. Вземането на това решение би 
било в интерес на професионалната гимназия, тъй като ще постъпят средства, поради 
което становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 
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В разискванията по шеста точка участие взеха: 
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Аз само искам да направя едно допълнение – в основанията за вземане на 

решението да се запише и чл. 12, ал. 3 от Закона за Общинската собственост. 
След приключване на разискванията по шеста точка от дневния ред, 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 2 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 3 и чл. 14, 
ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1, чл. 18, чл. 30а и чл. 50, т. 1 от 
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 
общинска собственост в Община Две могили, Област Русе и т. 1.1 от Приложение № 
3 „Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на 
земеделски земи от Общинския поземлен фонд и общински рибарници” от същата 
наредба и Докладна записка вх. № 205 от 13.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 
(нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 522 

  

1. Предоставя за управление поземлен имот с идентификатор № 20184.2.2 по КККР 
на град Две могили, представляващ Поземлен имот с площ от 52 054 кв. м., предмет на 
Акт за публична общинска собственост № 3783/22.12.2016 г. на Кмета на Община Две 
могили на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – град Две могили, област Русе. 

2. Дава съгласие да бъде включен в т. 1 на Раздел IV от Програмата за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 443 по 
Протокол № 22/27.01.2017 г. на Общински съвет Две могили имота, представляващ 
поземлен имот с идентификатор № 20184.2.2 по КККР на град Две могили, с площ от 52 
054 кв. м., предмет на Акт за публична общинска собственост № 3783/22.12.2016 г. на 
Кмета на Община Две могили. 

3. Имота описан в т. 1 да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

4. Началната годишна наемна цена при провеждане на публичния търг с явно 
наддаване да бъде 50 лева на декар /петдесет лева/, съгласно т. 1.1 от Приложение № 3 
„Тарифа за началния размер на месечния наем за 1 дка при предоставяне на земеделски 
земи от Общинския поземлен фонд и общински рибарници” от Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в 
Община Две могили, Област Русе. 

5. Съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област 
Русе, сумите от наемите следва да се внасят в приход на бюджета на ПГСС „К. А. 
Тимирязев” – град Две могили. 

6. Възлага на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – град Две могили, област 
Русе да проведе процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване, 
съгласно Глава VII от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе. 

7. В тридневен срок от изпълнението на решението в Общински съвет- Две могили 
да се представи екземпляр от сключения договор за отдаване под наем. 

 

Седма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 206/13.04.2017 г., относно: Отчет 

за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 2016 година.   
По нея докладва:  
1. Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 
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На вниманието на общинските съветници е представен Отчет за изпълнение на 
Общинска стратегия за развитие на социални услуги на деца и възрастни за 2016 г. 
Стратегия с това наименование, Община Две могили имаше в периода 2010 – 2015 година. 

През 2016 година приехме Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 
2016 – 2020 година.   

В отчета за 2016 г. се посочва, че към 31.12.2016 г., регистрираните безработни 
лица в Дирекция „Бюро по труда”от община Две могили са 720. Има информация за 
регистрираните безработни по пол, професионален признак, образование и възраст. В 
отчета има още данни за безработицата към месец февруари 2017 г., което комисията 
счита, че няма място в настоящия отчет. 

В отчета са посочени наетите лица по Програми за временна заетост, а именно: 
1. По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 

наети 2 лица за 24 месеца на 8 часов работен ден. 
2. По проект “Обучение и заетост на младите хора” до 29 г. с и без образование, в 

периода от 29.01.2016 г. до 28.07.2016 г., назначени 35 работника на длъжност „работник 
поддръжка”.  

3. По „Регионална програма за заетост” наети 5 лица за цялата 2016 г. 
4. По Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 2 лица. 
5. По проект „Нови възможности за грижа”, който приключил са участвали 38 

лични асистента, които полагаха грижи за 42- ма потребителя. 
 6. По проект „Звено за социални услуги в Община Две могили” през 2016 г. са 
назначени 54 домашни помошника и лични асистенти в трудоспособна възраст, които 
обгрижват 61 потребителя, от които 8 деца.  

В табличен вид и по данни на Дирекция „Социално подпомагане” са посочени брой 
лица и деца, които са получили месечно подпомагане през 2016 г., в това число и хората с 
увреждания. 

Посочено е, че на територията на община Две могили функционират три държавно 
делегирани социални услуги, а именно: 

1. Център за обществена подкрепа – град Две могили; 
2. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – село Могилино; 
3. Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост 

– град Две могили. 
 Въпреки, че са държавно делегирани социални услуги, през 2016 г., Защитеното 
жилище е дофинансирано от общинския бюджет с 18 408 лв., а Център за настаняване от 
семеен тип – с 19 749 лв. 
 В отчета има информация още за услугата ”Домашен социален патронаж” и за 
„Обществената трапезария”. 

Посочено е, че през 2016 г. , по линия на БЧК са раздадени над 20 тона хранителни 
продукти на приблизително 710 социално слаби лица и лица, настанени в социалните 
институции в общината. 
 В отчета се посочва още, че на територията на Общината има 10 пенсионерски 
клуба, 1 клуб на хора с увреждания и 1 клуб на интелектуалеца, за които са създадени 
необходимите условия за функциониране 

Четвърта комисия разгледа настоящият отчет и становището ни е, той да бъде 
приет, като в решението, което се предлага да приемем, да се изпише правилното 
наименование на Стратегията. 

Като председател на четвърта комисия и с риск да засегна някой, ще кажа, че 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. има структура по 
която е разработена, с ясно разписани приоритети, цели и мерки за работа. Това в 
настоящия отчет не се вижда.  

Надявам се, догодина, отчетът по тази стратегия за 2017 г., ще се различава 
коренно от предложения ни сега отчет за 2016 г.   

Разисквания по седма точка нямаше. 
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По седма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилника № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 206 от 13.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 523 

  

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги 2016 – 2020 година за 2016 г. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 
социалните услуги 2016 – 2020 година за 2016 г. 

 

 Осма точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 207/13.04.2017 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Две могили, област Русе за първо тримесечие на 2017 година. 

По нея докладва:  
1. Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

На основание чл. 125, ал. 1 и ал. 4 и чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси 
и чл. 40, ал. 4 от Наредбата № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе Кметът на Общината ни 
уведомява за извършените промени по бюджета на Община Две могили за първо 
тримесечие на 2017 г. 

През месец февруари промените са следните: 
1. Съгласно изискванията на чл. 40 от Постановление № 374 от 22 декември 

2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. в 
бюджета на Община Две могили разходите за СБКО във всички дейности и поделения 
бяха планирани в § 10-91 от Единната бюджетна класификация за 2017 г. Начинът на 
изразходването на тези средства се решава на общо събрание на работниците и 
служителите и се налага корекция на бюджетите на всички разпоредители с бюджетни 
кредити. Средствата за СБКО се получават от работниците и служителите във вид на 
възнаграждение и ще се отчитат в § 02-05 и съответните параграфи за дължимите 
осигурителни вноски.  

2. Постъпила докладна записка от ПГСС „К.А.Тимирязев” Две могили за 
увеличение в приходната им част по § 24-04, § 24-05 и § 36-19 с 411 лв. и отнесени в 
разходната част по § 10-62 

3. Постъпило дарение за „Център за настаняване от семеен тип” Две могили - 
500 лв., които ще бъдат изразходени за материали. 

През месец март промените са следните: 
1. Постъпила докладна записка от ПГСС „К.А.Тимирязев” Две могили за 

увеличение в приходната им част по § 24-05 и § 36-19 със 137 лв. и отнесени в разходната 
част по § 19-01 и § 19-81 

2. Постъпила докладна записка от СУ „Св.св. Кирил и Методий” Две могили за 
увеличение в приходната им част по § 36-19 с 40 лв. и отнесени в разходната част по § 10-
15. 

3. Първостепенния разпоредител Община Две могили 
Внесените средства от общинските съветници са отнесени по приходен § 45-01, а 

разходът е отнесен в дейност „Общински съвет” по § 10-20. 
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В дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 
аварии” се увеличава § 19-01 със 76 лв., а се намалява § 10-20 със 76 лв. във връзка с 
платени държавни такси във връзка с кандидатстване пред Междуведомствената комисия 
към Министерски съвет. В дейност „Клубове на пенсионера и инвалида” се увеличава § 
10-16 със 184 лв., а се намалява § 10-15 със 184 лв. В дейност „Чистота” се увеличава § 10-
62 с 380 лв., а се намалява § 10-20 с 380 лв. В дейност „Обредни домове и зали” се 
увеличава § 10-62 с 12 лв., а се намалява §10-15 с 12 лв. В дейност „Пазари” се увеличава 
§ 10-15 със 17 лв., а се намалява § 10-16 лв. със 17 лв. 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложенията и 
излезе със становище те да бъдат приети. 

Разисквания по осма точка нямаше. 
По осма точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 

6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.3, ал.2, т.1 от Правилник №1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл.40, ал.4 от 
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 207 от 
13.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 
„Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 524   

1. Приема за сведение Информация за извършените промени по бюджета на 
Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за първо 
тримесечие на 2017 година. 

 

Девета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 208/13.04.2017 г., относно: 

Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения 
ред и сигурност” и насоки за работата им през 2017 г. 

По нея докладва:  
1. Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”: 

Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси, общинска 
собственост, сигурност, екология и други дейности” разгледа на свое заседание 
информацията за дейността на СЗ «КООРС» в Община Две могили. 

Основната цел на служителите от Специализирано звено „Контрол и опазване на 
обществения ред и сигурност” е да осъществява контрол, охрана и опазване на 
обществения ред и сигурност в Община Две могили, при спазване на принципите на 
зачитане правата, свободите и достойнството на гражданите в общината.  

Тяхно задължение е да охраняват имуществото на Общината и на други 
юридически и физически лица от повреди, унищожаване, кражби и присвоявания, 
извършване на проверки по сигнали, оплаквания и жалби. В изпълнение на своите 
задължения те съставят актове и фишове по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания за установяване на административни нарушения. При опазването 
на обществения ред си взаимодействат с органите на РУП – Две могили. През 2016 г. 
служителите на СЗ „КООРС” са реагирали на множество сигнали. Най-често срещаните 
нарушения са: изхвърляне на животински отпадъци /оборска тор/ и битови отпадъци на 
нерегламентирани места; липса на предпазна престилка и регистрационна табела на 
превозно средство с животинска тяга; нанасяне на имуществени вреди в селскостопански 
посеви; неспазване на маршрута за предвижване на животни в населените места; оставяне 
без надзор на домашно животно; стадо в селскостопански земи и др. 
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За констатираните нарушения са съставени 15 бр. Актове за извършени 
административни нарушения и 35 бр. Предупредителни протокола с предписани. 
Съвместно със служители от РУП-Две могили са охранявани мероприятия като: 
традиционния панаир на град Две могили; фолклорния фестивал  „Жива вода” в с. Каран 
Върбовка; храмовия празник на манастир „Света Марина” в с. Каран Върбовка; театри, 
концерти и други мероприятия, свързани с опазване на обществения ред и сигурността на 
жителите и гостите на община Две могили. 

При изпълнение на своите задължения служителите на СЗ „КООРС” са връчвали 
призовки по реда на Гражданския процесуален кодекс, Административно процесуалния 
кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и уведомителни писма. Активно участие и 
помощ са оказвали и при снегопочистването и опесъчаването на Общинската пътна мрежа 
в общината. 

Пълно съдействие са оказвали и на кметствата от общината при възникване на 
пожари, наводнения и други инциденти, свързани с опазване живота и здравето на 
населението. 

За 2016 година СЗ „КООРС” са съставили 46 Акта за установяване на 
административни нарушения, въз основа на които са издадени и Наказателни 
постановления от Кмета на Общината.  

Влезлите в сила Наказателни постановления са 40 на брой. Шест Наказателни 
постановления не са връчени, защото нарушителите са извън страната. Събраните суми от 
тях към настоящия момент са в размер на 2 100.00 лв. /две хиляди и сто лева/. 
 За 2017 година към настоящия момент са издадени 32 Акта за установяване на 
административни нарушения, а сумите които са събрани са в размер на 1016.00 лв. /хиляда 
и шестнадесет лева/. 
 До момента няма обжалван Акт за установяване на административно нарушение. 

Целите и насоките за работата на служителите от Специализирано звено „Контрол 
и опазване на обществения ред и сигурност” са: Служители, които да изпълняват 
задълженията си като планират, организират и контролират собствената си работа, така че 
да бъде поддържана чистотата на производствени, административни, обществени и 
жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги, пазари и други имоти, както и техните 
дворове и площадки; да бъде постигнат „Обществен ред”. 

Становището на Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на 
интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности” е представената 
ни информация да бъде приета. 

В разискванията по девета точка участие взеха: 
1. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Съдържанието на информацията, която ни беше предоставена създава впечатление 

в мен, че е написана на „крак” и по задължение. Силно съм впечатлена от последния абзац 
на информацията, в който са цитирани целите и насоките за работа на служителите от СЗ. 
Насоките за работа представляват определението на що е то „Обществен ред”. Аз 
благодаря на администратора, който е изготвил информацията, че се е постарал да 
образова общинските съветници да ни разшифрова определението какво означава 
„Обществен ред”. За още по-добра осведоменост на общинските съветници ни бяха 
предоставени допълнително още 10 реда информация, която обаче се различава от 
предложената ни първоначално такава. В крайна сметка единственото съществено и в 
двете информации е, че са съставени Актове за нарушение, като в първата информация са 
упоменати, че са 15 на брой, а във втората – 46 и в крайна сметка на мен не ми става ясно 
колко са те за 2016 година. От сумите, които бяха описани и в едната и в другата 
информация излиза, че са събрани 1 084 лева за 2016 година, с което се ичрепва дейността 
на СЗ „КООРС” в Общината. Ако това наистина е така, то аз не мога да си обясня факта 
при приемането на бюджета на Общината защо залагаме суми в рамките на 60 000 лева за 
издръжка на това звено. Далеч съм от мисълта, че служителите от СЗ „КООРС” не вършат 
никаква работа, но тази информация бе следвало да бъде поднесена на общинските 
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съветници точно за нещата, които са свършили СЗ „КООРС”, а не що е то „Обществен 
ред”. 

2. Николай Христов – Общински съветник: 
В предоставената ни по-късно информация е записано, че са издадени 46 Акта за 

установяване на административни нарушения и 40 Наказателни постановления, от които 6 
не са връчени, защото нарушителите са извън страната. Въпросът ми е за каква сума са 
общо те, това означава ли, че са на стойност 2 100 лева или 2 100 лева са събрани? 

3. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
На заседание на комисията по „Бюджет и финанси” разисквахме въпроса колко 

струва издръжката на това звено за Общината и какъв е техния принос. КООРС са 
специализирано звено към Общината, а не второстепенен разпоредител с бюджетни 
средства. Основната цел на служителите от Специализираното звено „КООРС” е да 
осъществява контрол, охрана и опазване на обществения ред и сигурност в Община Две 
могили, при спазване на принципите на зачитане правата, свободите и достойнството на 
гражданите в общината. Тяхно задължение е да охраняват имуществото на Общината и на 
други юридически и физически лица от повреди, унищожаване, кражби и присвоявания, 
извършване на проверки по сигнали, оплаквания и жалби. В изпълнение на своите 
задължения те съставят актове и фишове по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания за установяване на административни нарушения. При опазването 
на обществения ред си взаимодействат с органите на РУП – Две могили. През 2016 г. 
служителите на СЗ „КООРС” са реагирали на множество сигнали. Най-често срещаните 
нарушения са: изхвърляне на животински отпадъци /оборска тор/ и битови отпадъци на 
нерегламентирани места; липса на предпазна престилка и регистрационна табела на 
превозно средство с животинска тяга; нанасяне на имуществени вреди в селскостопански 
посеви; неспазване на маршрута за предвижване на животни в населените места; оставяне 
без надзор на домашно животно; стадо в селскостопански земи и др. Пълно съдействие са 
оказвали и на кметствата от общината при възникване на пожари, наводнения и други 
инциденти, свързани с опазване живота и здравето на населението.  

С две думи казано излиза, че „мръсната” работа на Общината се върши от това 
звено. Какво получават насреща служителите от това звено – още м. декември колегата 
Михмедов беше поставил въпроса за облекло, за по-достойно заплащане на служителите и 
т.н. Според мен доста подценяваме работата на това звено, защото за да искаме нещо, 
трябва да се научим и да даваме. 

4. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Аз също ще си подволя да кажа няколко думи – г-жа Севдалиева, която е назначена 

на тази длъжност е назначена от 6 месеца или 3 месеца от тази година и 3 месеца от 
миналата година. Няма как да искате от нея да ви изготви отчет за изминалата 2016 година 
при положение, че тя не е била назначена по това време. 

5. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Г-н Чолаков, моля както Вие, така и гражданите на Общината и служителите на 

Общинска администрация, не ме разбирайте погрешно – аз в никакъв случай не 
подценявам работата на служителите на това звено. Работата на това специализирано 
звено се подценява от информацията, която ни се поднася. Всичко това, което казахте 
можеше да бъде правилно описано в информацията, а не да се пише що е то „Обществен 
ред”. 

6. Мехмед Чолаков – Общински съветник: 
Г-жо Ефтимова, именно затова подчертах, че служителите от това звено са на пряко 

подчинение на Кмета на Общината и той не може след всеки да върви и да си записва 
точно какво е свършил. 

7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Сигурността на едно населено място е най-скъпото нещо, за което много от 

държавите отделят не малко средства. За съжаление при нас не е точно така – на пръв 
поглед сумата от 60 000 лева изглежда много голяма, но като се разхвърлят тези средства 
по хората за една година ще видите, че тази сума е крайно недостатъчна.  
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8. Николай Христов – Общински съветник: 
Въпросът ми е към Кмета на Общината – тъй като казваме, че СЗ „КООРС” са 

момчета за всичко, но това не е така – в лицензионния режим, който имаме разрешение 
беше само за охрана на общинско имущество. Общината предявявала ли е някакви искове, 
за да бъдат лицензирани и да могат да извършват и други дейности, като например да 
охраняват с служителите от РУП – Две могили, имат ли те това право или не. За мен е 
важно да знам само това, което беше в моя мандат ли е или има нещо допълнително, което 
е направено. 

9. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Лицензът, който има СЗ „КООРС” е само за охрана на общинска собственост. Не 

сме плащали за издаването на други лицензи, тъй като се оказа, че са доста скъпи. 
Проучихме този вариант, тъй като напр. по футболните срещи трябва да има охрана, а се 
оказа, че с този лиценз, който имаме за СЗ „КООРС” ние не можем да изпълняваме тази 
задача, поради което наемаме външна фирма да извършва тази охрана. По отношение за 
съвместните патрули – лиценза е за охрана на общинско имущество и за нарушаване на 
вътрешния ред и тези патрули касаят точно това. 
 10. Хюлия Севдалиева - Служител по сигурността на информацията, 
отбранително - мобилизационна подготовка и екология в Община Две могили: 
 Искам да поясня въпроса с разминаването на броя на актовете в двете информации 
– 15 броя са актовете, които са направени от м. януари до м. април 2017 година. Не е 
необходимо да подчертаваме колко са актовете направени през цялата 2016 години, за да 
видите разликата в това, че първото тримесечие на 2017 г. КООРС са съставили много 
повече актове, отколкото за цялата 2016 година. 

Относно отчета, че е постен и информацията не Ви е достатъчна – знаете, че 
КООРС е строго специализирано звено по Закона за частно охранителната дейност те си 
имат лиценз за охрана на имущество на търговци и юридически лица. Не е необходимо да 
се прави „пълнеж” в един отчет, в който е посочено каква дейност извършва това звено и 
всичките дейности, които се извършват от СЗ „КООРС” са изброени и оттам нататък 
изпадаме в подробности. 

Искам само да Ви попитам за 2013; 2014 и 2015 година всички отчети, които Вие 
сте приемали като Общински съветници дали са ви били достатъчни като информация или 
това, което сега Ви се предлага вече не ви харесва? 

11. Христина Ефтимова – Общински съветник: 
Тъй като това са „камъни в моята градина”, аз ще се защитя по следния начин – г-

жо Севдалиева, когато се пише една информация и като е толкова строго секретна би 
следвало да откажете да я напишете, но по начина по който е предоставена на 
Общинските съветници, извинявайте, но аз знам какво е „Обществен ред”. 

Не може един служител да взема чувствително много по-високо възнаграждение от 
останалите в тази администрация и в същото време да ми казвате коя информация как сме 
били приели преди години. 

12. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Аз искам да кажа, че се чувствам лично засегнат от това, което каза г-жа 

Севдалиева и считам, че така се чувстват и всички Общински съветници. Предлагам от 
следващият м. май отчетите, стратегиите да бъдат внасяни с приложените към тях такива 
от 2011 година насам, за да гледаме, но това е недопустимо. Достатъчно, нека гледаме 
нещата напред – отчитаме 2016 година, гледаме какво е написано за съответната година. 
 След приключване на разискванията по девета точка от дневния ред, 
Общинският съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от 
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация и във връзка с Решение № 416, 
взето на заседание на Общински съвет-Две могили с Протокол № 21/22.12.2016 г. и 
Докладна записка с вх. № 208 от 13.03.2017 г. с 15 (петнадесет) гласа „За”, 1 (един) 
глас „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
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РЕШЕНИЕ 
№ 525 

 

 1. Приема Информацията за дейността на Специализирано звено „Контрол и 
опазване на обществения ред и сигурност” и насоки за работата им през 2017 г. 
 Приложение: Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и 
опазване на обществения ред и сигурност” и насоки за работата им през 2017 г. 
 

Десета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 210/18.04.2017 г., относно: 

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2017 год. в Община Две могили. 
По нея докладва:  
1. Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 

символика, младежта, спорта и туризма”: 

 С Решение № 416 по Протокол № 21/22.12.2016 г. е приет график за 2017 година, 
относно изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на 
редовните заседания на Общински съвет - Две могили, съгласно който е разработена 
Програма за закрила на детето за 2017 година.  
 Целта на програмата е да анализира актуалното състояние на децата, живеещи на 
територията на Община Две могили, да открие проблемите в тяхното отглеждане и 
възпитание, както и ресурсите, с които всички заинтересовани институции и лица 
разполагат, за да се обезпечи пълноценният живот и развитие на подрастващите. 

Комисията по „Образование, култура вероизповедания, символика, младежта, 
спорта и туризма” разгледа на свое заседание програмата и излезе със становище тя да 
бъде приета. 

Разисквания по десета точка нямаше. 
По десета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 3, ал. 1 от 

Правилник № 1 за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 3, ал. 2, т. 10 от Правилник № 1 за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комиси и взаимодействието му с Общинската 
администрация и Докладна записка с вх. № 210 от 18.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) 
гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 526   

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 година в Община Две 
могили. 
 2. Упълномощава заместник кмета на Община Две могили и председател на 
Комисията за детето г-жа Красимира Русинова да предприеме необходимите действия за 
изпълниние решението на Общински съвет. 

 

Единадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 211/18.04.2017 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2016 година. 
По нея докладва:  
1. Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”: 

Представен ни е отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето 
за 2016 година, която е приета с Решение № 194 по Протокол № 10/22.04.2016 г. на 
Общински съвет Две могили. 

Програма е разработена в съответствие с приоритетите на Националната стратегия 
за детето 2008 - 2018 г., която дава рамката на държавната политика за детето, 
конкретизирана в годишна Национална програма за закрила на детето, в която се 
регламентират конкретните задължения на всички държавни институции, ангажирани в 
изпълнението на дейностите и осигуряващи спазване на правата на децата в Република 
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България. Разработeна е в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за 
правата на детето и Закона за закрила на детето, определя приоритетните направления и 
действия за подобряване благосъстоянието на децата за период от десет години. 

Реализирането на политиката за закрила на детето на общинско ниво се 
осъществява чрез изпълнението на Общинска програма за закрила на детето, която се 
изготвя всяка година и е стратегически документ, който определя приоритетните 
направления и потребности на различните целеви групи деца и техните семейства. 
Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето - „Дете е всяко физическо лице до 
навършването на 18 години”. 

Посочени са основните приоритети в програмата и е направен анализ на 
извършените дейности. Комисията по „Образование, култура вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма” разгледа на свое заседание настоящата докладна 
записка и излезе със становище тя да бъде приета. 

Разисквания по единадесета точка нямаше. 
По единадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинският съвет, неговите Комисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация и Докладна записка с вх. № 211 от 18.04.2017 г. с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 527   

1. Приема Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2016 година. 

Приложение: Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в 
Община Две могили за 2016 година. 

 

Дванадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 212/20.04.2017 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2017 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2017 година.  

По нея докладва:  
1. Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” разгледа на свое заседание предложените 
промени по бюджета на Община Две могили към 30.04.2017 г. Исканите промени са за 
актуализация на плана за капиталовите разходи за 2017 година. Обявена е продажба на 
гаражна клетка, намираща се в двора на общината, но собственост на „Банка ДСК”. Този 
гараж е използван и се използва към настоящия момент от общинска администрация. Това 
налага и неговото закупуване, като цената на придобиване ще бъде около 5 100 лева. 

Другата промяна е свързана с допълване на разходите за проектиране и оценка за 
съответствие на водопровода в стопански двор „Изток” с 1 959 лева. Необходимите 
средства за двата обекта в размер на 7 059 лева ще бъдат за сметка на планираните 
разходи за текущ ремонт на улици.  
 Становището на комисията е предложеният ни проект на решение да бъде приет. 

Разисквания по дванадесета точка нямаше. 
По дванадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 от Правилник №1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.39, 
ал.1 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. 
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№ 212 от 20.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 
(нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 528   

1. Променя бюджета на община Две могили към 30.04.2017 г. в разходната част по 
мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1. 
 2. Приема актуализирания план за капиталовите разходи, финансирани с целева 
субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 
2017 г., съгласно Приложение 2. 

3. Общинският съвет упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме 
необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.04.2017 г. 
и промени по бюджета в разходната част по мероприятия и параграфи към 30.04.2017 г. 

 

Тринадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 196/06.04.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Йълдъс Юлмасова Ешрефова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Исуф Идризов Исуфов. 

По нея докладва:  
1. Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на 
Йълдъс Юлмасова Ешрефова. Всички необходими документи, съгласно изискванията на 
наредбата са представени в срок и са редовни, поради което становището на комисията е 
заявлението да бъде уважено. 

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание заявлението на 
г-жа Ешрефова и излезе със становище да и бъде отпусната еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по тринадесета точка нямаше. 
По тринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 
1.2, чл. 9, т. 1, л. 10, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-
транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и 
други от бюджета на община Две могили, област Русе и Докладна записка с вх. № 
196от 06.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) 
гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 529   

1. Отпуска на Йълдъс Юлмасова Ешрефова, живееща в град Две могили, община 
Две могили, област Русе, на улица „Христо Ботев” № 8 еднократна финансова помощ в 
размер на 250 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете – Исуф Идризов Исуфов, 
роден на 26.02.2017 г. 

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Четиринадесета точка от дневния ред: 
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Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 197/06.04.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Боян Борисов Каменов, живеещ в село 
Чилнов, на улица „Вела Пискова” № 3. 

По нея докладва:  
1. Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” разгледа на свое заседание 
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Боян Каменов, в той твърди, че 
живее на квартила в село Чилнов, заедно със съпругата си. И двамата преживяват с 
помощи от ДБТ, които са в размер на 85.80 лева. Има заболявания, като през 2016 година 
му е направена операция в Александровска болница град София на левия бъбрек, но се 
налага през тази година да направи операция и на десния. Средствата за първата операция 
е събрал от дарения от жителите на селата Могилино, Чилнов, Помен, Баниска и Бъзовец, 
както и от самите кметове на селата. На 27.03.2017 г. е изписан от МБАЛ – град Бяла, но 
не разполага със никакви средства, за да си закупи изписаните му лекарства. Нямат 
никакви странични доходи, поради което ни моли за помощ. Становището на комисията е 
молбата на г-н Каменов да бъде уважена. 

2. Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”: 

Комисията по „Бюджет и финанси” също разгледа на свое заседание молбата на г-н 
Каменов и излезе със становище да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в 
размер на 200 лева. 

Разисквания по четиринадесета точка нямаше. 
По четиринадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 197 от 06.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 530   

1. Отпуска на Боян Борисов Каменов, живеещ в село Чилнов, на улица „Вела 
Пискова” № 3 еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева. 
 2. Задължава го да представи в Общинския съвет оправдателни документи, от 
които да е видно, как е изразходвал отпуснатите му средства. В случай, че не представи 
такива, следва да ги възстанови. 

3. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по решение на 
Общинския съвет”. 

 

Петнадесета точка от дневния ред: 
Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 201/11.04.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29. 

По нея докладва:  
1. Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”: 

В Общинския съвет е постъпила молба от Даниела Недкова Димитрова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29, в която тя твърди, че двамата със съпруга 
си са безработни. Имат дете на 6 години – Ростислав Валентинов Николов, който страда 
от заболяване на сърцето, за което е необходимо да се води ежегодно на контролни 
прегледи в град София. Нямат никакви доходи и ни молят да им отпуснем еднократна 



 20

помощ, за да могат да заведат детето си на преглед в София. Становището на четвърта 
комисия е молбата да не бъде удовлетворена, тъй като не попада в изискванията на 
наредбата. 

Разисквания по петнадесета точка нямаше. 
По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 2 от Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и 
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе и 
Докладна записка с вх. № 201 от 11.04.2017 г. с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) 
гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, прие 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 531   

1. Отказва да бъде отпусната на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29 еднократна финансова помощ. 
 

Шестнадесета точка от дневния ред: 
Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
1. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
В деловодството на Общинския съвет е постъпило Питане с вх. № 1429/03.04.2017 

г. от общинския съветник Байчо Георгиев, на което Кметът на Общината е отговорил 
писмено. Давам думата на г-н Георгиев да направи изложение спрямо питането си. 

2. Байчо Георгиев – Общински съветник: 
Питането ми е свързано с решението, с което приехме бюджета на Общината за 

2017 г. Съгласно него е представен план-график за обслужване на просрочените 
задължения за 2017 г. по тримесечия. За първото тримесечие, приехме да бъдат погасени 
задължения в размер на 181 749.31 лева. Моето питане е колко от тази сума успяхме да 
погасим през първото тримесечие на 2017 г. и съответно ако имаме непогасени 
задължения как се разпределят те между институциите; има ли неразплатени сметки с 
дата от 2017 година и на каква стойност са те? 

3. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
Уважаеми г-н Георгиев планираните задължения за разплащане за първото 

тримесечие са в размер на 181 749 лева, като от тях 176 186 лева са разплатени през 
първото тримесечие на 2017 г.; неразплатените са в размер на 5 563 лева. Неразплатените 
фактури, които са от 2017 година са в размер на 144 788 лева. Както виждате стремим се 
това, което е прието да го изпълняваме и когато имаме възможност за разплащане се 
разплащаме. 

4. Николай Христов – Общински съветник: 
На заседанието на комисията по „Бюджет и финанси” поставих въпрос свързан с 

разходите направени за задграничните командировки на Кмета на Общината, които са в 
размер на 1 500 лева. Още тогава поисках информация от главния счетоводител на 
Общината, но не знам защо не я получих. Моля да бъдат така добри и информацията да 
бъде предоставена и да я коментираме на следващото заседание на Общинския съвет. 

5. Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Г-н Христов, задайте си питането по надлежния ред – писмено, за да Ви бъде 

предоставен писмен отговор. Ако желаете сега да Ви се отговори, Кметът има готовност 
да отговори устно. 

6. Николай Христов – Общински съветник: 
Ще си запазя правото на писмено питане. 
7. Божидар Борисов – Кмет на Общината: 
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Искам да кажа няколко думи, които до някъде са свързани и с питането на г-н 
Николай Христов. 

На 5 и 6 април, заедно с г-н Карамехмедов посетихме Община Капалница, област 
Харгита, Република Румъния и по-конкретно едно село, което се намира на 150 км северно 
от Брашов. Посещението ни беше свързано с уличното осветление. Бяхме посрещнати от 
Кмета на Община Калапница и двама Общински съветници, които ни запознаха с цялата 
система за управлиние на уличното осветление. Разгледано бе качеството на 
осветлението, фактурите за разхода преди и след направата на осветлението.  

Изводите от това посещение са, че броят на осветителните тела при новата система 
е увеличено двойно или от 160 на 330 бр., от които 232 бр. са 12 W; 75 бр. са 22 W; 5 бр. са 
30 W и 18 бр. са 90 W. Тези лампи по всяко време и от всеки ъгъл могат да се регулират. 
За една година откакто е пусната в експлоатация, подръжката на системата за улично 
осветление не изисква никакви финансови средства, като при старото сумата е била в 
размер на 10 000 евро. Освен това, сметките за потреблението на ел. енергия са намалели 
до три и половина пъти или от 1 300 евро на месец в момента разходите са в размер на 360 
евро. Целият проект е на стойност 73 000 евро, а изпълнението му е месец и половина. 
Хубавото е, че когато няма трафик се използва само 50 % от осветлението, което на свой 
ред намалява и разходите. Поради качеството на системата за улично осветление са 
намалели кражбите в тъмната част на денонощието. 

Направи ми впечатление, че в селото живеят предимно млади хора, което породи в 
мен въпроса – къде работят тези млади хора? Отговорът беше, че всяко едно семейство 
има земеделски земи, които си ги обработват сами и отглеждат животни, за което 
получават необходимите субсидии и така се прехранват. Посетихме няколко такива 
животновъдни обекта и за мен беше изненадващ факта, че там миришеше на чисто сено. 
През зимния период се отглеждат в самите къщи на хората, а през пролетта се изкарват на 
паша. Изводът е че състоянието на населените места в Република Румъния е на ниво, не се 
допускат никакви замърсявания, финансовите средства за сметосъбиране и 
сметоизвозване са сведении до минимум. 
  

Айдън Карамехмедов – Председател на Общинския съвет: 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и петото заседание на 

новоизбрания VІI – ми Общински съвет в Община Две могили.  
 

Протоколът е изготвен на 04.05.2017 г. и отпечатан в 3 екз. 
Екз. № 1 – към Папка № …… 
Екз. № 2 – за Кмет на Община.  
Екз. № 3 – за Областен управител. 
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          Председател на Общински съвет – Две могили:  
     

 
_________________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


